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Profesoro d-ro Rüdiger Sachs salutas Eksprezidanton MiRail Gorbocov kartonfiguran.

Gorbacov:
Unue Perestrojko - poste Esperanto

Moskvo, 27a de Decembro 1991 la Eksprezidanton MlRail Gorbacov, Idu hazar-
Profesoro d-ro Rüdiger Sachs, vizitanta la destaristie kune kun Borisjeicin-e! kartono.
unuan Rusan sesion de la Akademio Inter- Tiaokazoveremeritasfoton, klunonitujfaris.
nacia de la Sclencoj (AIS, San Marino), kaptis Ni ekskluzive publikigos tiun foton.
la okazon, sur granda placo er Moskvo saluti 6«nno Wehr
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Sentenco
Estas malsagulo

kiu atendas

apud la rivero
ke la okvo forfluu!

Oni imagu...
ke jdude tiuj, kiuj ebligas vig-
lan kluban vivon, ne aperus!

Tiam la aliaj estus sidantoj kaj
vane atendontaj ke io teatrafo
komencigul

Kaj nenio okozus!
Bovolu leg! opinion sur pa§o 91

Kursoj en 1992
por komencantoj
Ciu-semajna kurso
merkrede de 18:00 - 20:00
de 09.09. gis 15.11. 92 / 24 lernohoroj
Prezo: GM 150,-/reduktita: GM 75,-

Tuta semajno - 5-taga seminario
de lundo 05.10. gis vendredo 09.10.92
ciam de 10:00 - 18:00 / 35 lernohoroj
Prezo: GM 200,- / reduktita: GM 150,-

Ciuj prezoj inkluzivas lernolibron
kaj dum plurtago kurso komunan
togmangon kaj kafotrinkadon.

Esperanto...

der bessere

Schnack!
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Kvarko ne estas Quark!
Kvankam oni povus imagi, ke Kvarko estcs »Esperantigita«
Germane vorto Quark, gi estas fute alia.
Kvarko, aü pli bone 4K, estas mallongigo por 4-kolora
preso, kiun ni sukcesis efektivigi por nova varbilo por
Esperanto. Ci opude vi povas vidi bildon de la faldito
folio. Estas la unua fojo, ke ni povas prezenti tian
varbfolion por Esperanto. GIs nun sajnis oi ni, ke
profesie farita vorbodo estus nepagebla por ni. Pro tio
plej multaj informaj koj varbaj moterialoj en Esperon-
tujo aspektos emborosige primitive.
Sed varbado devas esti profesinivela por
alingi sukceson!
Fakte rio estas nia nova varbfolio!
Tomen gi havas nekredeble malaltan prezon: Gi ne
kostas pli ol simpla duflanka fotokopiita folio! (Tiu
kvalito estas konata al ciuj.)

I  Por ebligi tian malaltan prezon oni devas mendi
grandan kvanton. Pro tio estis necese, krei folion

IS kun (neütrola) teksto, kiu estas uzebia en tuta
fS Germanio dum longa tempo.

Ni intence ne rezervis liberan spacon
por enstampi lokan adreson, car ni
eiektis lokitan paperon por atingi vere

bonon kvoliton. Sur tiom glata surfaco stom-
po bedaürinde smiras. Por aktuoloj informoj ni proponas jenen

solvon: oni enmetu peperslipon kun aktuolaj informoj pri kursoj aü eliej eventoj. Tiu slipo povas
esti simpla fotokopio.

Ankaü vi povas disponi pri tiom oiloga varbfolio!
Kaptu la okozon koj mendu aniaü io 15.07.92 vion bezona-
tan kvanton - gis tiom ni povas doni al vi rabaton de 20 %.

Ekde

Prexoi
100 ekzempieroj po DM 0/30

Ekde 500 ekzempieroj po DM 0/28
Ekde 1.000 ekzempieroj po DM 0/25

unuopoj ekzempieroj po DM 0/50

AIdohigas Id kosfoj por poi5ta afranko.



El Nia Klubo

En la kofro de Ellen
Okazedeteatrovesperomisercismate- korpa bonfarto.
rialon porekspozicio. Mi imagis mon- Tiam estis tempo por montri la biidojn.
tri i. o. fotojn ei posintaj togoj. Elsbeth La unua bilde estis projekciita al la
jam metis bonegajn malnovajn grupbil-
dojn an la bibliotekon. Subite si diris:
"La kofro de Ellen!" Si metis malnovon,
malgrandan, nigran kofron sur la tablon
kaj malfermis gin. Gi estis plena de
diapozitivoj.
Mi estis ravita kaj tuj enpakis la kofron
kun la projekciilo en mian aüton kaj
hejme mi sciigis al Burkhard, kiu naive
akceptis Sizifan laboron: Prolcsimu-
nie 600 diapozitivoj atendis kontro-
ladon kaj ordigadon.
Mankis por la projekciiloj taugaj maga-
zenoj. Sekve komencigis la kutima en-
keto: "Kiu fiavas, kaj se jes, kiu eble
havas troajn?" Benno jam antaue estis
acetinta magazenojn, kaj donis iiin al
ni. Gerd kaj Volker havis malnovajn
magazenojn en sia kelo.
Molgranda rendevuo rapide estis
arangita. Sabate la Bergedorf-ano\ ve-
nis al Lange Reihe kun bovaja supo,
fromago, kuirita sinko kaj aliaj delika-
tafoj por salato.
Je la 19a horo mi staris atendante ce la
fenestro. Eine la molgranda nigra aüto
alkuregis. Gerd hopis el la auto al la
kofrujo. Krak-tinto, ekkrio kaj (mi sciis
tion) la marmelado per mi destinita
dekoraciis la parkejon. Kvazaü mirakle
la marmelado ankoroü estis mangebla.
La tempo forkuris. Burkhardelpakis kaj
enpakis, ordigis, intersangis la diapo-
zitivojn kaj trafosis la aron de bildoj,
dum Volker, Gerd kcj mi zorgis pri nie

muro: "Ekskurso al Sacfisenwald 1956'.
Kiu estas nun tiu? Dum tiuj 35 jaroj la
homoj sangigis. "Tiu devas esti Jupp
Kühnel." "Tiu estas Hertha." "Tie estas
Hans Schott." "Ho, mi rekonas Gretel
Zerbe." "Vidu, Priedel Sudec." "Kiuj
estas la infanoj?" Sekvanta magazeno:
"Kostumfesto": 'Tiu estas Ellen EggersI"
"Cu Ellen?" "Jes, kaj apud si Priedel
Kogel." "Ho, Elsbeth Wielgusl" "Kiun
agon si tiam havis?"
La nokto pasis, tagigis, la birdoj ekkan-
tis, sed ni ankorau ciam rigardis fasci-
nitaj la biidojn. Kelkaj nomoj estis skri-
bitaj sur bildkadroj. Multaj vizagoj re-
stis al ni nekonataj. Sed en retrospekti
ve ni konstotis; Tiu trezoro el la
kofro de Ellen estas la plej bona
atesto pri la Germana ekonomia
miraklo. Multajn klubvesperojn ni be-
zonos por klorigi, kiuj personoj estas
videblaj sur la diapozitivoj, kiom kaj
kie. Multa plezuro atendas nin.
Pasintan jaudon okazis nur molgranda
preludo. La ekspozicio temis pri malno-
voj bildoj kaj novaj libroj. La laboro
estis pena, sed rekompensis al ni per
gojo kaj spertoj.
Mi volas nome mencii. Elena (leteroj),
Bodo (libroj), Burkhard (diapozitivoj).
Dankon onkaü al Wolfgang pro la
disponigo de la oficejo. Ni gojus pri via
reago Cu al vi placis la ekspozicio,
speciale kune kun la teatra vespero?

Hannelore Brunow



Diversajoj

Gasto el fora lando
Kiel vi scias, ciun paran sabaton de la
14:00 gis la 17:00 h okozas en nia
klubo domo Sfudrondo, kie kunvenados
klubanoj porlibereparoli Esperonton koj
por perfektigi lo Esperonfo-scion.
Kiom ni Sabaton, la 1 lan de Januaro
1992, kunvenis, venis telefonalvoko, ke
iu Esperantisto el eksterlando momente
trovigas en Hamburgo kaj satus havi
kontakton kun Esperantisfoj.
Volonte ni invitis lin kaj Ii alvenis kun sia
Hamburga gastigantino (Ne-Esperanti-
stino) kaj estis köre salutata de ciuj. Estis
s-ro Firdaus Sukurov. Li venis el la iama
Soveta respubliko Tagikistano, kie li
logas en la cefurbo Dusanbe. Estas
mez-azia montara lando kaj tre fruktodo-
na, kaj pro tio la eniogantoj gis nun
neniam bezonis suferi pro malsato. Nia
gasto Firdaus multe jam vojagis en Eüro-
po kaj ec li nombris tutan stokon da
Germanaj urboj, kie li havis kontaktojn
kun Germanaj Esperantistoj.
Mi persone havas ek de pli ol duonan
jaron korespondatinon en la sama urbo,
kie li logas en Dusanbo. En tiu urbo
trovigas ankaü blindul-lernejo. Kaj iu
tage petis min blinda blindulinstruistino,
cu mi povus helpi sin trovj instrumote-
rialon por siaj blindai kaj malfort-
vidantaj infanoi- Si petis pri relierajoj.
En Germanio estas du blinduleldonejoj,
kiuj eldonas por lo blinduloj ciujore mu-
rokolendaron kun reliefoj motivoj, kiel
ekzemple floroj, arboj, sonigaj plantoj,
bestoj de lo zoologio gardeno ankau
sovogajn bestojn kiel krokodiloj, saurioj
kaj ankaü multaj figuroj el la fa ® ®
Grimm, Andersen kaj aliaj fabelverkin-

toj. Ciujare la motivo sangigas kaj iii
estas reliefe faritaj kaj pro tio de lo
blinduloj palpeblaj. Krom tio por la mal-
fortvidantoj ciu motivo estas bunte kolori-
gita.
Si diris, ke tio estas bonega instrumateria-
lo por ilioj blindoj kaj malfortvidantaj
infanoj, kiuj preskaü ne disponas pri iu
ajn instrumaterialo. Kaj pertiuj reliefafoj
iIi havas imagon, kiel aspektas la koncer-
naj objektoj. Mi faris anoncon en por-
blindula revuo en Germanio, kiu estas
multe legata, preskaü ciu blindulo abo-
nas gin, kaj petis, ke oni sendu al mi la
konservitajn murkalendarojn en reliefoel
la pasintaj jaroj porhelpi al la blindaj kaj
malfortvidantaj infanoj en Dusanbe.
La eho estis granda. Minimume kvindek
gis sesdek kalendarojn mi ricevis el okci-
denta kaj orienta Germanio. Tiamaniere
mi povis bonege helpi lo mem blindan
blindulinstruistinon pri instrumaterialo kaj
si skribis al mi, ke gi estis tre entuziasme
akzeptita de siaj gelernantoj blindaj kaj
malfortvidantaj. La kontakto kun tiu in-
struistino, kiu ankaü havas blindan ed-
zon, okozis pere de nia blindul-Esperan-
tista movado internacia.

Mi demandis nian gaston Firdaus, cu li
konas tiun virinon, kaj li diris, ke li tre
bone konas sin pere de la urba Esperan-
to-klubo.
Multe ni babilis kaj diskutis kun nia gasto
kaj li promesis, reveni al la klubo, kiom li
denove pasos Homburgon. Je lo fino de
vizito li enskribis sin en la gastlibron de
nia Esperanto-klubo.
Do, gis revido, kora Firdaus.

/Carl-Heinz Hoffmonn



Nia Terura Enigmo

1  . 2 3 4  ' 5  ̂ 6 7 8  -> 9 10 11 12

13

IX
14 15

16

C"

17

18 {, 19 20 21

22

*J

23

24

•

25 26 27 28

29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40

41 42 43

44 45

Horizontale:

1 Botelo kreskanta sur arbo, au kukurbo
9 Je tio oni nutros malfidelon serpenton
13 »Tipe Germana« sinteno pri tempo
15 Tiu afer' indikita per la vorto »pri«;
löCevalpieda laktuko helpas kontraö
malsano; 17 Tiu memoraj' al Klopstock
trovigas en Altona; 18 Tiu de patro aü
patrin' ne samas al tiu de vir' al virin';
19 Apud Kadizo antaü tre longe; 21 Alia
land - alia tiu; 22 Tiel malpliigas la dek
malgrandaj Indianoj de Agatha Christie;
23 Tiuj stultuloj kune, kiuj losas sin elekti;

24 Aldonaf plilongiga; 25 Unu grup' el
la olimpikaj; 29 Tie Germanoj kaj Rusoj
interkonsentis en 1922; 32 Angloj dirus
kontenero; 33 Nur dioj guas gin - tiun
trankvilon; 36 Parolu Ruse al ni; 38 La
unua el kvar, kiu ce ni estas du kaj Latine
ses; 40 Apud Hanovro vilago kun kastele
havas mallongigon; 41 Rapida diafrag-
mo el la natur'; 42 Mallongigo sur aüto:
ne eksploda kaj ege bona; 43 Superpor-
do pluvsirmil'; 44 La dua en la vico de
mangiloj; 45 Per tia ag' malsekigas seka
lok'; DaOrigo sur pago 7



Nia Programo 3/92
Klubejo malfermita faüde ekde 18:30.
Mangoj: 19:00 - 19:30. Programo: 20:00.
Studrondo: sabafe en semajnoj kun para
numero: 14:00.

GIS: ciun lastan lundon: 19.30 h.

Paroliga Rondo: ciun mardon: 18:30.

JUNIO

4 Literatura vespero

5-8 Germana Esperanto-
Kongreso, Scfiwenn

11 Jürgen Wulff:
Raporto pri Provence

13 Studrondo

14 Schnupperkurs
11:00- 16:00

18 Irmgard Karst:
Paroli Esperanton en
la Paroliga Rondo

25 Publika kunsido de

la Landa Ligo
27 Studrondo

29 GIS'Kunveno

Vertikale: Daurigo de pago 6
1 Gemeloj sur la mar'; 2 Sargebia pilo;
3 Pfendanta kristalo en festa halo; 4 »La«
fadenulino; 5 Kulmin' de kongreso, on-
kcü en Vieno; 6 Diplomat' sed ne diplo-
mato; 7 Profesia detruant' de ksilofona
krudmaterialo; 8 La dek-sesa de la Rusa;
9 Senfunda lok'en aüto; 10 Apudkarbo-
na ekzistas tia alia fonto; 11 Monument
aü kico tiucele; 12 Ne mollumo sed sen-
suna; 14 Titol' ne helpas, sed ofte nece-

Klubhaus donnerstags ob 1 8:30 geöffnet.
Essen: 19:00 - 19:30. Programm: 20:00.
Studrondo: sonnabends in geraden Kalender
wochen: 14:00.

GIS: jeden letzten Montag: 19:30.
Paroliga Rondo: jeden Dienstag: 18:30.

JULIO

2 Literatura vespero

5 Schnupperkurs
11:00- 16:00

9 Bodo Schneider:
Esperanto kulturo -
cu gi ekzistas au ne?

11 Studrondo

16 Sen speciala programo
Klubejo malfermita!
Gastoj estas bonvenaj!

23 Sen speciala programo

25 Studrondo: Ekskurso

27 GIS-Kunveno

30 Diskufo pri klubaj
aferoj

SOS por esti tio; 20 Lau Zamenhof, restis
sep »ujoj« en Eöropo; 25 Metal' ne aci-
da; 26 Pagante ne aceti; 27 Tia estu la
amanto de soprano; 28 inter Marx kaj la
Papo, pli proksima al la dua ul'; 30 Mon-
tar' kun komunisma pinto; 31 lom da
Skelet'; 34 Kontraü logik' ago kuraga;
35 Struta produkt'; 37 Vic' de literoj lau
laordo;39 Laoka postmikaivi;41 Simp
le: paralele al IS.



El Aliaj Landoj 8

Unua Rusa Sesio de la

Akademio Internacia de la Sciencoj (AIS)
1991-12-28 gis 1992-01-09
La USSR jom ne plu ekzistis kiam okazis la
Rusa AiS-Sesio en Moskvo kaj Peterburgo, kiuj
urboj ja trovigas ambaü en Rusujo. Do, la
adjektivo Rusa estis perfekte gusta. Temode la
sesio estls Lingvo - Kulturo - Ekologio, bone
enpakifa en la Festivalo de la Rusa Arto en
Moskvo, la sekva Scienca Konferenco kaj
Ortodoksa Kristnaskfesto, kaj daürigo de la
scienca kaj kultura programo en Peterburgo.
Samtempa Landa Kunveno de USSR
Ligo de Esperantistoj
Bedaürinde la eksterlandaj Esperantoparo-
lantaj partoprenantoj de la scienca sesio de
AIS ne estis informitaj pri la samtempe (nome
1991-12-27 gis 29, nur 40 km for de Moskvo
okazanta) Landa Kunveno de la iama USSR
Ligode Esperantistoj kun 180 partoprenantoj.
Kelkajn de tiuj Ruslandoj Esperantistoj tial oni
nur hozarde renkontis dum komunaj kulturoj
programoj...
Komenca pelmelo
La komence iom Raosa sercado por ejoj
(kelkaj ec ne hejtigitaj) en kiuj povis okazi la
laüprogramaj prelegoj aü studkursoj estis io-
mete embarasa, sed tio ja okazas de tempo al
tempodum internaciaj arangoj. Kelkaj studkur
soj estis kripligitaj pro transportmalfacilafoj
kaj longa atendado por aötobusoj - dum
malvorma Rusa vintro tute ne placa afero. La
por ses studhoroj anticipita kurso Sciencaj
mefodoj de problemosolvado preparita de

geingenieroj Julij Churostkovskij kaj Ingrida
Murashovska el Latvio devis okazi en nur tri

studhoroj, kaj la kurso pri generala lingvosien-
co de AProf Kuznecov reduktigis de tri al unu
lekcihoro, certe je granda cagreno de la
prelegantoj kaj aüskultantoj.
Esperanto kiel sinkrona traduklingvo
La prelegoj de la scienca sesio mem bazigis
strikte al la temo lingvo/kulturo/ekologio:
Stato de medio en USSR kaj jaro de
Rusa kulturo [D-roMedvedev, Direktoro de
la Rusa Centro Esperanto/Kulturo/Ekologio
en Moskvo), Lingvo de la ekologio,^ eko
logio de la kulturo, kulturo de la ling-
vo (Prof. Grigorjev, Rusa Akademio de Scien-
co, Moskvo), Lingvo, ekologio de kultu
ro kaj amaskomunikiloj [Prof. Zasunkiaj,
Moskvo Stata Universitato), Lingvo, kultu
ro, biosfero kiel kompononto de me
dio de la homo (D-ro Cebanov, Instituto pri
Evolua Fiziologio, St. Peterburgo), Lingvaj
modoj kaj sociokultura ekologio (Prof.
Dulicenko, Tartua Univeritoto, Estonio) kaj
multaj aliaj estis prezentataj - en la Rusa
lingvo. Sed estis tradukistoj kiuj sinkrone tra-
dukis en Esperanton, kun sperto kaj lerto sed
kelkafoje ankaü kun aödebia gemado. El
entute tridekdu prelegoj dum la unua studse-
majno tamen estis kvin en Esperanto, kiuj -
some lerte, sperte kaj sinkrone - estis troduka-
toj en la Rusan lingvon, pere de la samaj
tradukistoj. Rüdiger Sachs

inTer kulturo SL
En Slovenio nun ekzistas Kultur-eduka kaj
furisma internacia centro en Maribor.

ZIafko Tisljar, en Hamburg pli bone konata
kiel »Pajo«, pro la milito translokigis tien de
Zagreb, kie Ii dum jaroj loboris en IKS, kiu
tarnen plu funkcias.

Interkulturo ofertas en librolisto la lernolibrojn
lau Ig Zagreba Metodo, originolajn kaj tradu-
kitajn verkojn. Krome IK okozigas internaci-
ajn fakajn renkontigojn.
Adreso: Interkulturo, Kocevarjeva
Sio-62000 Moribor, Slovenio.

2,



Opinio

Es darf nicht wahr sein!
Seit einiger Zeit stehe ich häufiger donnerstags in
der Küche des Esperanto-Vereins. Einerseits, um
Elsbeth Wielguszu unterstützen, andererseits weil
ich gerne einen abwechslungsreichen Speiseplan
ins Vereinshaus bringen möchte. Ich konnte fest
stellen, daß die Mitglieder dies freudig aufgenom
men haben (siehe auch Ausgabe 5/91, S. 4).
Allerdings scheint sich das Gefühl breit zu ma
chen, sich in einem Restaurant zu befinden, wo
man bedient wird. Dabei sollte es in einem Verein

so etwas wie ein Gemeinschaftsgefühl geben.
Inzwischen muß man sogar noch die benutzten
Teller einsammeln. Einige Mitglieder vergessen
anscheinend, daß alle, die sich im Verein aktiv
betäHgen - egal auf welchem Gebiet - dies aus
schließlich ehrenamtlich tun. Für mich stellt sich

das Vereinsleben leider so dar: immer dieselben

Personen sind aktiv - während die Masse sich zur

Berieselung einfindet. Darüber hinaus werden
persönliche Ansprüche gestellt, die von eben
diesen aktiven Leuten erfüllt werden sollen. Und
wenn dies nicht geschieht, wird auch noch sauer
reagiert.
Ich bin bereit, mich für das Klubleben zu
engagieren - aber so sehe ich den Sinn
nicht! An den auch für mich interessanten Vorträ

gen kann ich oft nicht teilnehmen, weil Arbeit auf
mich wartet. So sind die Donnerstage kein Vergnü
gen für michl
Also an alle: Besinnt Euch, wo Ihr Euch befindet.
Verein bedeutetGemeinschaft. Dann könntihrauf
mich zählen. GcrdTiggBS

Bonaj varbiioj necesas
Nun finfine ni disponas pri koloraj varbiioj,
pri kiuj ni revis dum multaj jaroj. Ciam, kiam
ml donis ion presafon pri Esperanto al ekste-
rulo, ml sentis embarason pri la primitiveco.
Speciale, kiam iu cmaskomunikilo petis infor-
mojn, mi ofte hezitis, transdoni niojn stran-
gcjn, laike faritajn varbilojn. Multaj inform-
brosuroj pri Esperanto sojnos same ogoj kiel
ja lingvo mem; aimenoü lau la stilo oni tion
povus supozi. Sed la eblecoj, fari publika|ojn
en antaüaj jaroj ne estis kiel hodioü. Per
modernaj komputoroj la kreadode profesiniv-
elaj presafoj farigis multe pli facila. Tarnen la
plej bona masino ne povas labori sola; kiam
malspertulo gin laborigas, ne povas rezultigi
perfektafo. Feiice ni en Hamburg havas la plej
bonajn kondicojn por krei presajojn en kvali-
to, kiu gis nun ne estis atingebla. Speciale
favora fakto estas, ke du el niaj membroj en
Hamburga Esperanto-Societo estas profesie
laborantaj per komputoro en tipografio. Gerd
Tigges kaj Volker Kraeft oferas multon de sia

libera tempo por labori pri Esperantafoj. En
ilia softvoro kaj tipografia firmao »TIGGY-
SOFT« niaj presapj estas ellaboritaj. Dank' al
tiujavantagoj ni ne devas pagi portiom multaj
horoj, kiuj estas bezonataj porprodukti bonk-
valitajn eldonapjn. Ni do sparis ekzemple
por la kvarkolora varbfolio proksimume 3000
markojn, kiujn postulus alia entrepreno. Ta-
men ni devas pagi la materialon kaj la kostojn
por presado. Tiuj kostoj ankaü estas sufice
altaj! Nia klubo kaso ne estas tiom plena, ke
ni pli ofte povas financi grandajn projektojn
kiel tiun ci. Ion novan ni nur povas fari, post
kiam la varbiioj estos venditaj. Se vi ankaü
kredas, ke nur per bonkvalitaj varbiioj eblas
sukceso vorbado, vi povas subteni nin finan-
ce: Ec malgranda sumo helposi Tiucela-
jn donacojn bonvolu giri al la konto de HES
kun indiko »varbado«.

Postgiro Hamburg
(BLZ 200 100 20} ■ Kto. 173 22- 207

Benno Klehr



El Aliaj Kluboj 10

GIS (Societo por Internacia Lingvo)
Ekde Junio 1992 la GIS-kunvenoj okazos regule ciun lastan iundon monate. La
horo restis sama: 19:30. Pro Hu sango la Paroiiga Rondo nun povos regule
okazi morde!

Antaukongreso en Prago
19a - 25a de Julio 1992

El la programo:
Esperantlingva gvidado tra la historia urbo;
busa rondvojago, ekskursoj;
Nigro Teofro / Lcterna Magika; muzika ve-
spero; kolokvo pri socicj, politlkaj kaj ekono-
micj probiemoj en CeRoslovakio;
seminario pri Komenio, lo fama pedagogo,
filozofo, teoiogo kaj reformisfo.

Loko; tute nova hotelo Globus***, 15 min.
de la urbocentro. La prezo inkluzivas 6 tran-
oktoin, plenan penslon, Urban trafiklegitimi-
lon, enirprezojn, arangojn kaj allajn servojn.
Prezo: 1.290,-gld (unulita c. +180,-gld)
Adreso: CeRa Esperanto-Asocio, Jilskä 10,
CS-110 01 Praha 1, Tel; 00 42 - 2 - 220 262
[Bedaürinde la informo venis tiom maifruel)

Harcaj semajnfinoj
5a / 6a de Septembro 1992
Loko: Herzberg-Lonau
Programo: Krad-rostado, muziko kaj kanta-
do en Esperanto, danco kaj distra muziko de
muzika grupo »Esperantos« el Holle/Saale.
Ekskurso kaj migrado en la montaro donos
eblecon al korpa aktivigo.
Adreso: Esperanto-GesellschaftSüdharz, Grth
benhagenstraße 8, W-3420 Herzberg, Tel.:
0 55 21 / 13 63.
Kotizo: DM 9,-gis 31.07.92.
Konto: 300 166 634 ce Sparkasse Herz
berg, BLZ 263 510 15

23a - 25a de Oktobro T 992
Semajnfina seminario en la Naturamika
Domo »St. Andreasberg« en Harc-montaro.
Loko: Am Gesehr 37, W-3424 St. Andreas
berg, Tel: 05582 - 269
Adreso poraligoj: Helga Windisch, Flieder
straße 28, W-7080 Aalen 1, Tel: 07361 -
78217. Konto-n-ro 40 06 60 02 ce Unterko-
chener Bank (BLZ 600 697 32)
Programo: Kursoj por komencontoj, progre-
sintoj, jam parolantoj kaj infanoj, distraj ve-
speroj laü la iniciato de la partoprenantoj.
Tranoktado en la Naturamika Domo en 3- aü
4-litaj cambroj.
Kostoj: antaü la la de Julio. GM 100.-
(infonoj 60.-1 - por kurso, mongoj kaj tranok-
tado. (nur kurso: GM 25,- resp. 10,-)



Bücher haben Ehrgefühl.

11 Wenn man sie verleiht, kommen sie nicht mehr zurück.
Theodor Fontane

Studrondo

Ekskurso al Templin
Kiel nl jcm pridiskutis, ni planas vojageton al Uckermark dum la 30a semajno, nome de la 24a
gis la 26a de Junio, al la urbo Templin.Distrigo per fluj, kiuj ne partoprenos en Vieno.

Tranoktadon ml povas prizorgi.Tamen mi ankoraü atendas sciigon
de Esperantisto el Templin. Okaze de vizito en Marto ni
priparolis, ke Ii iros kun ni laü la urba muro Esperante kaj krome

ni okazigu aliajn komunajn arangojn. Mi
, esperas baldaü aüdi de Ii. Laü mia opinio la
Germanaj Esperantstoj ne perdu la kontakton
unuj al la aliaj.La novaj federaciaj landoj
havas tre multajn afliktojn kaj problemojn, sed
niaj samideanoj sciu, ke ni deziras kontakton
ol iii. Mi apelacias al la Esperantistoj en la

novaj federaciaj landoj: Ne izoligu de ni,
sercu denove la komunafon kun ni. Reti-
rigasspeciale la spertaj kaj aktivaj Espe
rantistoj, kiuj estas tiom urge bezonotajl
Por tiuj, kiuj volos kunveturi al Templin:
Ankoraü ekzistas liberaj lokoj en aüto.

Mia kuzino en Templin organizas tranoktadon.
Bonvolu informi min gis la 11 o de Junio 1992. Tiu, kiu
forgesis, kiom bela estas netusita naturo, kaj kiu ne
deziras konatigi kun carmaj, afablaj homoj, rapide
forgesu la |us legitan tekston.

Hanne/ore 8ri/now

Nia tria infanfesto

La 4an de Aprilo okazis nia tria infanfesto en
la klubejo de HES. Ci-foje la infanoj ne povis
spekti fabelan prezentafon de la Krampa
Teatro. Dum longatempoantaüe mi pripensis,
kion fari kun la infanoj? Fine mi decidis lasi la
iniciaton al la infanoj. Christiane iom antaüe
festis sian naskigtagon, kaj siaj amikinoj kaj
kelkaj gepatroj vizitis nin en la klubejo. Multoj
tre informoj interparoloj kaj intersango de
spertoj okazis inter la plenkreskuloj. Fakte,
estis infanfesto laü tute alia stilo. Ridado de
gajaj knabinoj kaj plenkreskuloj okompanis
nin tra la tuta posttogmezo. Christiane faris
carmajn korbetojn por Posko. Dank' al Els-
beth, kiu »furagis« nin, Gesine kaj mi havis pli
da tempo por la aliaj gastoj.

Hanne/ore ßrunow

Tio estis la raporto de plenkreskulo; jen la
raporto de Christiane:
Das Kinderfest am 4.4.1992
Ich, Christiane, habe auf diesem Fest meinen
Geburtstag vorgefeiert. Es kamen 32 Gäste,
darunter Kinder, manche mit Eltern, Club-
Mitglieder und meine Geburtstagsgäste. Als
erstes haben v/ir Kaffee getrunken und Kuchen
gegessen. Danach haben einige gespielt,
sind rausgegangen oder haben sich unterhal
ten. Als wir Abendbrot gegessen hatten, löste
sich der Kreis auf. Nachher als die meisten
weg waren, haben die restlichen unter der
Anleitung von Hannelore Bauchtanz gemacht.
Das war ein herrlicher Ausklang von diesem
Kinderfest.

gez. Christiane
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Danko al Hans Schüft
En la nomo

De malsana juna homo
Mi dankas al vi
Pro tuj sendita
Medikamente
kiu revenigis al Ii
Vivon kaj esperon.

En la nomo

De nekonata familio
Mi dankas al vi
Pro festa pakap
Kun vortoj
Kiuj donis gojon
Ce Kristnasktablo.

Mi dankas

Pro la koro

Juste dividita
inter bezonanfoj
Kaj mi,' mi persone
Dankas al Hans

Pro restituo de kredo

En homamikeco.

Yarsovio, Majo 1992,
Kiystyna Spysz-Piechocka

(Mi, kaj multoj alioj spertis de Hans altruistan,
neprofiteman helpon en malfacilaj momentoj
de vivo. Pertiuj ci versoj mi volos doni pruvon
de mio memoro kaj donkemo.)

Tute speciala posttagmezo
La unuan nomon, kiun Esperantistido poyas
memori, versajne esfas Rikardo Suico (R.S.).
AI mi okozis same. La unuan fojon mi vidis
sinjoron Sulcon okaze de la kongreso en
Hamburg. Sed tiutempe mi ankoraü baraktis
kun la 16 reguloj kaj nur registris iun sinjoron,
kiu - lau mia imago - aspektis kiel Richard
Wagner, lom post iom, intertempe mi ankaü
povis legi^en Esperanto, mi interesigis pli kaj
pli pri R.S.. La dua Literatura Vespere en la
klubejo estis dedicita al Strigospegulo, Iradu^
kita de R.S.. Delia kaj mi laütlegis kelkajn
historietojn. Mi konfesas, ke ne estas facile,
laütlegi traduka|ojn de R.S., preskaü neeble
sen antaüa ekzerco. Kelkfoje mi ec legas
tradukafojn de R.S. sen kompreni la tekston.
Mi simple lasas porti min de la melodieco de
la vortoj. La 28a de Marto finfine estis la dato:
R.S. venis al nia klubejo en Hamburg. Mi estis
sufice ekscitita. Hodiaü mi ec ne plu memoras.

cu pluvis aü brilis la suno. La harmonion de tiu
postagmezo mi metis en mian imaginatan
memoran vitrinon al la belaj travivafoj el mia
vivo. Fakte mi estas romantikulino kaj fan-
digas pro bela literaturoaü muziko. Sed mi ne
staras solo kun mia romantikecol La plej
gravan literaturan eventon en nia klubejo ci-
jare neniu volis maltrofi. Atente koptitaj kaj
guante la "spertuloj" aüskultis al la prelego de
R.S.. Li fascinis nin ne nur per lia recitado (ekz-
e de Morgenstern kaj Leip), sed ankaü lia tuta
elradiado estis en Harmonie kun lia prelego.
Multojn demandojn sinjoro R.S. poste devis
respondi en nia rondo. Kion li ne sciis, tion
sciis s-ro Behrmann. Ni ankaü gojis pri tio, ke
R.l venis kun sia edzino. Espereble baldaü
ciuj denove venös al nia klubejo. R.S. prome-
sis al ni, baldaü reveni. Mi esperas, ke tiu
baldaü fakte estos baldaü.

Hannehre Brvryow


